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Van de redactie

Hoera! We zijn protestant
Als dit kerkblad uitkomt is het bijna 31 oktober. Ik denk niet dat u de taartjes al
in huis heeft, maar die zondag heeft u reden voor een feestje. Niet vanwege
Halloween, een feest dat de laatste jaren is overgewaaid uit Amerika, maar
vanwege een gebeurtenis die meer dan 500 jaar geleden onze kerk en ons leven
drastisch veranderde. De stellingen van Luther.
U kent het verhaal (of misschien beter de mythe) wel: Luther spijkerde zijn 95
stellingen met gevoel voor drama op de deuren van de kerk en veroorzaakte
daarmee een grote crisis. In feite prikte Luther die stellingen gewoon op het
prikbord van de universiteit, als stuk voor een discussie, maar het effect was
toch hetzelfde. Het denken van de kerk wankelde en uit die crisis werd een nieuwe
beweging geboren: het protestantisme.
Die geboorte wordt op Hervormingsdag herdacht.
Maar is er eigenlijk wel iets te vieren?
Tegenwoordig denken we niet alleen maar positief
over de protestantse beweging. De overvloed aan
kerkgenootschappen, scheuringen, vrije groepen en
afsplitsingen zijn karikaturaal. De karige levensstijl
die aan Calvijn wordt toegeschreven stuit ons tegen
de borst en de sobere viering zonder poespas,
rituelen of kaarsen is voor onze ziel vaak veel te kaal.
Daarom halen we ons hart op in oecumenische
verbanden. Ik doe dat in ieder geval. Ik houd van het
aansteken van kaarsen, de Paaskaars of de kaarsen als we mensen gedenken.
Ik word geïnspireerd door de feesten van heiligen als de heilige Maarten en de
heilige Nicolaas. Mensen die in hun leven iets meemaakten van God en daarom
een radicaal nieuwe weg insloegen en begonnen voor armen te zorgen. Ik adem
op bij eeuwenoude woorden en rituelen, waarin de gebeden van zoveel eerdere
gelovigen meeklinken.
Ik ben dus heel blij met onze verbinding met de katholieken, dat we van hen
mogen leren en met hen mogen meedoen. Maar toch gaat dit nummer over ons
protestanten. Want ook in de protestantse beweging is veel te winnen.
De Bijbel bijvoorbeeld. Luther was één van de eersten die heel de Bijbel in een
volkstaal vertaalde en mensen aanmoedigde daar zélf in te lezen. De meest
recente NBV21 is een verre uitloper van die inzet.
Of het zingen. Voor protestanten is het persoonlijk geloof heel belangrijk en hoe
kun je dat beter tot uiting brengen dan door te zingen? Zonder Calvijn geen
berijmde psalmen, zonder Luther geen kasten vol liedboeken.
In dit nummer nemen we u mee op ontdekkingstocht in de hoop dat u redenen
vindt om op 31 oktober toch een taartje te eten.
Neeltje
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Een lied voor
Hervormingsdag
Hoe lang, o Heer,
heeft men Uw eer,
Uw goddelijk woord verduisterd,
lag in Uw kerk
weerloos Uw sterk
getuigenis gekluisterd!
’t Was of Uw mond
te kwader stond
met stomheid was geslagen.
Maar nu spreekt Gij
weer frank en vrij
Uw woord in onze dagen.
Wie recht en rein
wil christen zijn,
die breekt met wat God griefde
en bouwt voortaan
heel zijn bestaan
op hoop, geloof en liefde.
Hij geve eer
Christus, de Heer,
en wijde zich zijn naaste.
Slechts wie zo doet
behoudt een goed
geweten in het laatste.
God is mijn Heer.
Ik wens niet meer
dan dit, dat Hij mij hoede.
Hij maakt mij vrij,
in Hem komt mij
het sterven nog ten goede.
Daarom zeg ik
elk ogenblik
Hem dank, - Hij zal mij geven
van zijn bezit
al wat ik bid:
zijn heil in dood en leven.
Ik hoop op U,
o Heer, die nu
en nimmer zult verraden
wie naar Uw woord
in trouwe hoort
en ’t waar maakt in zijn daden.
Hem doet Gij ’t loon
van Uwen Zoon,
de zaligheid beërven.
Laat naar Uw wil
dan vroom en stil
eenmaal Uw dienstknecht sterven.
Lied van Anarg du Wildenfels (1480-1539),
vertaald door Ad den Besten
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Op 31 oktober is het Hervormingsdag. Eigenlijk vieren we
die dag de geboorte van de protestantse kerk. Het gebruik
om deze dag in de kerkdienst te gedenken kom je bijna niet
meer tegen, maar de laatste jaren viert de landelijke kerk
wel feest met een heus festival en een “protestantse lezing”
(vorig jaar door Mark Rutte, dit jaar door sterrenkundige
Heino Falcke).
Maar waarom zou je vieren dat je protestant bent? Dominee
Rob duikt in de geschiedenis, legt uit wat er veranderde
door de hervorming en vertelt wat voor hem de kern van het
protestantse denken is.

Protest om
te vieren
Foto: Lydia Vroegindeweij
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Het begon allemaal meer dan vijf eeuwen
geleden met protest en opstand. Leiders
van het protest waren mannen als Hus,
Zwingli, Luther en Calvijn. Lieten de vrouwen
zich onbetuigd? Zeker niet! Dames als
Argula von Grumbach en Katharina Zell –
Schütz speelden een eminente rol in de
protestbeweging. Google deze namen
maar eens!
Waar was het om te doen?
De protestleiders ergerden zich groen
en geel aan de vele misstanden in de
katholieke kerk. Leiders van de kerk
speelden dikwijls onder één hoedje met
koningen en keizers, burgemeesters en
ambtenaren. Van hoog tot laag was er
sprake van schaamteloze corruptie. Macht,
geld en aanzien speelden een belangrijke
rol. Daarnaast brak het besef door dat de
manier van geloven wel erg ver verwijderd
was geraakt van de manier van geloven
zoals dat in de Bijbel stond. Zo kon je door
middel van een aflaat je grote en kleine
zonden afkopen. Tot grote ergernis van de
protestleiders werd de handel in aflaten
het businessmodel voor de bouw van
kerken. Van een kerkdienst verstonden
gewone mensen geen woord. Alles werd in
het Latijn gezegd. Van zelf in de Bijbellezen
kon geen sprake zijn. Het lezen van de
Bijbel was voorbehouden aan de priesters.
Zelf kiezen of je bij de kerk wilde horen of
niet kwam in niemands hoofd op. Iedereen
was katholiek of je wilde of niet. Een en
ander laat natuurlijk onverlet dat er vele
gelovige en integere priesters waren.
Van protest naar protestant
Eén van de cruciale gebeurtenissen in
deze opstand was het moment dat Luther
in 1517 zijn 95 stellingen op de deur van
de kerk timmerde. Deze stellingen waren
niks anders dan een soort van samenvattend
protest tegen alles wat er in zijn ogen mis
was in en met de kerk. Dit protest groeide
uit tot een Europa-breed protest. Groepen
van protesteerders zochten elkaar op en
organiseerden zich. Later werden ze
hervormers of protestanten genoemd.
Het woord protest vinden we terug in onze
huidige kerknaam: protestant. Protestant is afgeleid van het Latijnse woord
‘protestari’ wat ‘publiekelijk verklaren’ of
‘getuigen’ betekent. Deze geuzen titel is
vast geïnspireerd door de woorden die
Luther voor de katholieke rechtbank sprak:
“Hier sta ik, ik kan niet anders.’

De verandering
Allereerst werd voor de protestanten de
Bijbel uitgangspunt van geloof en kerk.
Niet de traditie of een decreet van de
hoogste kerkleiding bepaalde de inhoud
van het geloof, maar de verhalen uit de
Bijbel werden alles bepalend. De uitleg
van de Bijbel stond niet vast, maar werd
bepaald in (heftige) discussies tussen
gelovigen. Vandaar dat er zoveel
verschillende protestantse kerken zijn.
Ook voor mij persoonlijk is dit punt heel
belangrijk. In de grote familie van
protestantse kerken is er iets wat een
band schept: niet de kerk, de religiositeit
of de rituelen van doop en avondmaal,
maar de Bijbel die met anderen gelezen,
gezongen, gebeden en geleefd wordt.
Geloven wordt door die concrete Bijbel
vooral iets dat we samen doen, in plaats
van een idee.
Het tweede dat veranderde waren allerlei
rituelen.
• Van de zeven sacramenten (essentiële
geloofsrituelen) die de katholieken
hebben, hielden de protestanten er
maar twee over: de doop en het Heilig
Avondmaal.
• Vergeving van je zonden krijg je van de
Here God en niet van de priester.
• Maria als voorbidster en de verering aan
haar verdwijnen.
• Er zijn geen heiligen, ook niet in de kerk.
Zoals ik het nu opschrijf is het nogal grof
geschut. Er valt natuurlijk veel meer en
veel genuanceerder over te spreken.
De rechtvaardiging door het geloof
Eigenlijk is het onmogelijk om ‘de kern’
van het protestantisme te verwoorden.
Omdat de protestantse kerken verschillende
voortrekkers hebben gehad en geen ‘Rome’
(centraal bestuur) is het vanaf het beging
een veelkleurige pluriforme beweging.
Daarom strandt elke poging om de essentie
aan te geven. Er is altijd wel iemand te
vinden die het er niet mee eens is.

Ik kan wel zeggen wat voor mij essentieel
is. Als er iets is dat ik als kern van mijn
protestantse geloof zou kunnen aangeven
is dat ‘de rechtvaardiging door het geloof.’
Wat dat is? Je kunt het vergelijken met
‘een verklaring omtrent gedrag’ (VOG).
Deze verklaring geeft aan dat je geen
justitieel verleden hebt. In de dagen van
Paulus was er sprake van een heftig
conflict met de Joodse Bijbel experts over
de vraag wie een rechtvaardige genoemd
kan worden. Met andere worden: wie krijgt
toegang tot de Here God? Wie mag in het
Huis van God komen, wie mogen tot God
bidden, wie komen in de hemel? Hoe word
je een rechtvaardige?
Paulus stelt de vraag in de brief aan de
Romeinen zo: Word je gerechtvaardigd
doordat je je precies aan de tien geboden
houdt en heel veel goede dingen doet of
word je gerechtvaardigd door je geloof
in Jezus? Is het op grond van je eigen
prestaties of op grond van je geloof dat je
je een kind van God mag noemen?
Paulus gaat voor het laatste. Paulus legt
uit dat je niet op grond van je goede
werken de gunst (de genade) van God
verdienen kunt, maar door je geloof in
Jezus. Door zijn baanbrekend werk als
Verzoener mag jij je een rechtvaardige en
kind van God weten. In genade en met
het gezag van de opgestane Heer geeft
Jezus ons een verklaring van goed gedrag.
Ondanks ons lek en gebrek zijn wij voor
God mensen zoals Hij ons bedoeld heeft.
De leiders van de protestbeweging
herontdekten en omarmden dit principe.
Wat mij betreft is met deze protestantse
belijdenis het meest essentiële gezegd.
En dat mag gevierd worden.
Ds. Rob

De uitleg van de Bijbel stond niet vast, maar werd bepaald in
(heftige) discussies tussen gelovigen. Vandaar dat er zoveel
verschillende protestantse kerken zijn.
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In de Reformatie en de protestantse beweging werd veel
gezongen. Wat vonden de kerkleiders Luther en Calvijn daar
eigenlijk van?

‘Muziek is het
beste geschenk
van God’
‘Zingen heeft een grote kracht en macht
om het hart van mensen te ontroeren en
in gloed te zetten, om God aan te roepen
en te loven met een zeer hevig en vurig
verlangen.’
In het spannende kinderboek ‘De brief
voor de koning’ van schrijfster Tonke Dragt
staat één van de mooiste stukken tekst
die ik ooit heb gelezen. Het boek, geschreven
in 1962, speelt in de middeleeuwen.
Twee zestienjarige jongens, Tiuri en Piak,
moeten een geheime brief naar de koning
van Unauwen brengen. Om te voorkomen
dat de brief in verkeerde handen valt, leren
de jongens de tekst ervan uit hun hoofd.
Daarna vernietigen ze het perkament.
Ze kennen de taal niet waarin de brief is
geschreven. Om de betekenisloze tekst
makkelijker te onthouden, maken ze er een
liedje van. Door het zelfgemaakte lied te
zingen, kunnen ze de tekst beter onthouden.
En zo bereikt de tekst ongeschonden
de koning.
Meezingers van Luther
Het is een bekend principe: de menselijke
geest kan een tekst beter onthouden met
een melodie erbij. Reformator Maarten
Luther (1483-1564) wist dat. Zeven jaar
nadat hij de reformatiebeweging in gang
had gezet met het ophangen van de 95
stellingen, verscheen de eerste liedbundel
van de nieuwe beweging. Daarin stond
een aantal liederen waarvan Luther zelf
de tekst én de melodie had gemaakt.
Luther was een veelkunner. De meeste
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van zijn liederen zijn zo sterk, dat ze nog
steeds worden gezongen. Eigenlijk was dat
ook Luthers bedoeling. Hij wilde dat zelfs
ongeschoolde kerkgangers de liederen
konden meezingen. Tot dan toe was het
zingen in de kerk vrijwel uitsluitend voorbehouden aan de geestelijken. Die zingen
gregoriaans. Dat is wonderschone muziek,
maar (te) moeilijk om mee te zingen door
de hele gemeente.
Luther vond muziek in de kerk erg belangrijk.
Hij schreef daarover enthousiast in het ‘woord
vooraf’ van het boekje uit 1524. ‘Muziek
is het beste geschenk van God. Door haar
worden vele en grote verzoekingen weggejaagd. Muziek is de beste troost voor een
zoekende ziel, ook al kan hij maar een beetje
zingen. Muziek is een lerares die mensen
milder, zachter en verstandiger maakt.’
In het boekje stond ook het (waarschijnlijk)
eerste lied dat Luther maakte, twaalf lange
coupletten van negen regels. Het gaat
over twee jonge augustijner monniken uit
Antwerpen. Zij hadden zich bij Luthers
beweging aangesloten en vonden in 1523
de dood op de brandstapel in Brussel.
Eyn newes lyed wyr heben an,
des wald got unser herre,
Zu singen was Gott hat gethan
zu seynem lob und ehre.
Zu Brüssel in dem niederlandt
woll durch zwen iunge knaben
Hat er seyn wunder macht bekandt,
die er mit seynen gaben
So reychlich hatt gezyret.

Het lied als catechismus
Maar er was nog een reden om te zingen:
Luther maakte zogenoemde catechismusliederen, waarin hij de geloofsleer op rijm
en muziek zetten, zodat de inhoud
makkelijker binnen kwam en beter kon
worden onthouden. Bijvoorbeeld het lied
‘Vater unser om Himmelreich’, in het
Nederlands vertaald als ‘O onze Vader,
trouwe Heer’. Het staat niet meer in het
huidige Liedboek, maar wel in onze vorige
bundel ‘Liedboek voor de kerken’. Elk
couplet van het Duitse lied begint met een
zinnetje uit het ‘Onze Vader’, waarna een
catechismus-achtige uitlegt volgt, uiteraard
op rijm. In de Nederlandse vertaling door
Jan Wit en Jan Willem Schulte Nordholt
is dat op sommige plekken terug te zien,
zoals in vers 2:
Geheiligd zij uw naam, o Heer,
bewaar ons door de rechte leer,
en maak ons doen en laten rein,
dat wij U niet tot schande zijn.

Breng Gij weer thuis te rechter tijd
het arme volk, dat wordt misleid.
Psalmen uit Geneve
Luther hield dus van zingen en hij wilde
dat de mensen thuis en in de kerk zouden
zingen. Maar wij, Leusder protestanten,
zijn geen lutheranen, maar calvinisten. En
Calvijn hield niet van muziek, toch? Nou,
dat valt wel mee. Want het citaat waarmee
dit artikel begon, lijkt van Luther. Maar het
is van Johannes Calvijn. ‘Zingen heeft een
grote kracht en macht om het hart van
mensen te ontroeren en in gloed te zetten,
om God aan te roepen en te loven met een
zeer hevig en vurig verlangen.’
Net als Luther wilde Calvijn zijn kerkmensen
in Genève aan het zingen krijgen. Waar Luther
zich richtte op liederen als onderwijsmiddel,
koos Calvijn ervoor om zijn gemeente
uitsluitend Psalmen (inclusief de psalmen
uit het Nieuwe Testament: de lofzangen van

Maria, Zacharias en Simeon) eenstemmig
te laten zingen. In de kerk mocht zingen niet
worden begeleid door muziekinstrumenten,
dus geen orgel, luit of wat dan ook. Thuis
mochten de mensen wel meerstemmig
zingen en daarbij ook instrumenten gebruiken.
Maar ze mochten alleen Psalmen zingen.
Als ze thuis iets anders zongen en ze
werden betrapt, kregen ze een reprimande
van de kerkenraad.
Bizarre en rigide toestanden dus. Maar
toch kan ik Calvijns manier van denken
volgen. Zingen heeft een grote kracht
en macht. Dus ook het zingen van
niet-christelijke liederen heeft een grote
kracht en macht om mensen te ontroeren.
Als dat gebeurde, zou de kerk misschien
leeglopen. Is dat een rare gedachte?
Ja en nee. In de Ekklesia Amsterdam
(vroeger: Amsterdamse Studenten ekklesia),
de kerk van Huub Oosterhuis zeg maar,
worden uitsluitend liederen gezongen van
… Huub Oosterhuis.

Calvijn liet dus alle psalmen uit de Bijbel
berijmen en op nieuwe muziek zetten. De
kwaliteit van teksten en melodieën was zo
hoog, dat veel componisten zich meteen
haastten om er koorbewerkingen van te
maken. Dat deden bijvoorbeeld Claude
Goudimel, Claudin Lejeune in Frankrijk,
maar ook onze eigen Nederlandse
componist Jan Pieterszoon Sweelinck
(1561-1621). Door hun werk werden de
melodieën tot ver buiten Genève bekend,
ook onder Franse katholieken werden ze
graag gezongen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
de vele herdrukken die de bundels kregen,
tot meer dan een eeuw na de eerste uitgave.
Ik ga Luther en Calvijn niet tegen elkaar
uitspelen. Ze hadden allebei op hun manier
passie voor het zingen in de kerk. En ook
een reformator heeft het recht om het
eens mis te hebben.
Peter Sneep
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Op donderdag 14 oktober jl.
heeft de gereviseerde versie
van de Nieuwe Bijbelvertaling
het licht gezien. Deze revisie
staat bekend onder de naam
NBV21. Was het nu nodig om
de Nieuwe Bijbelvertaling weer
tegen het licht te houden?

Koning Willem Alexander kreeg het eerste exemplaar van de NBV21 uitgereikt.
Foto: ANP

NBV21 van goed
naar (veel) beter
In 2004 kwam de Nieuwe Bijbelvertaling
(NBV) op de markt. Ik was daar heel blij mee.
Als supervisor heb ik aan het tot stand
komen van die vertaling mee gewerkt.
De vertaling die destijds in onze kerken
werd gebruikt was meer dan vijftig jaar oud.
Dat was te merken. De taal was ‘stoffig’
geworden. Wat in de jaren vijftig hyper
modern was, bleek voor heel veel mensen
niet meer goed leesbaar te zijn. Taal is een
levend iets en het Nederlands had een
enorme ontwikkeling door gemaakt.
Belofte maakt schuld
Toen de NBV op de markt kwam werd er
beloofd dat lezers en gebruikers verbetervoorstellen in mochten leveren. Dat was
niet aan dovemans oren gezegd. Er zijn bij
het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap
20.000 verbetersuggesties in geleverd.
Het gaat dan bijvoorbeeld om teksten
die mensen verwarrend vonden en die
misverstand opwekten; woordgebruik dat
in 2000 nog gangbaar was, maar nu al als
oubollig wordt aangemerkt; interpretaties
die bij lezers op weinig begrip en draagvlak
konden rekenen.
Van die enorme hoeveelheid verbetervoorstellen zijn er 12.000 overgenomen.

8

De uitgave van 2004 was interconfessioneel.
Dat wil zeggen dat niet alleen taalkundigen
aan de vertaling hebben gewerkt, maar ook
de protestantse en katholieke kerken. Naast
kerken heeft ook de Joodse gemeenschap
meegewerkt. Ook voor de synagoge is deze
vertaling de vertaling die als standaard
wordt erkend. Dit is in de NBV21 gebleven.
Wat veranderde is de taalkundige reikwijdte.
In 2004 maakten we een vertaling voor
alle Nederlands sprekenden. De NBV21 is
een vertaling van Nederlanders én Vlamen
geworden.
Wat is de winst
Het is een grote winst dat er gekeken is
naar het gebruik van ‘motief woorden’, dit
zijn woorden die in de brontekst herhaald
worden en daardoor de aandacht op iets
richten. In de vertaling was in 2004 niet altijd
voor hetzelfde Nederlandse woord gekozen.
In de NBV21 wordt dat wel geprobeerd,
omdat daardoor in de Bijbeltekst duidelijk
is welke woorden met elkaar samenhangen.
Op die manier wordt ook de (interne) samenhang in Bijbelgedeelten duidelijker. Dit maakt
de NBV21 meer geschikt voor Bijbelstudie.
Een mooi voorbeeld van motiefwoorden is
te vinden in Ruth 2:12 en 3:9.

NBV (2004)
2:12 · – de HEER, de God van Israël,
onder wiens vleugels je een toevlucht
hebt gezocht.
3:9 · 'Wilt u mij bij u nemen, want u kunt
voor ons als losser optreden.'
NBV21
2:12 · – de HEER, de God van Israël, onder
wiens vleugels je bent komen schuilen.
3:9 · 'Laat mij bij u schuilen, want u kunt
voor ons als losser optreden.'
In vers 2:12 doet Boaz een belofte aan
Ruth. In 3:9 spreekt Ruth Boaz aan op die
belofte en op zijn eigen woorden. Door het
motiefwoord ‘schuilen’ wordt het verband
tussen deze twee verzen zichtbaar. In de
NBV versie van 2004 is in beide verzen
voor een andere vertaling gekozen, waardoor
het verband verloren is gegaan.
Veel mensen zijn er ook blij mee dat in
woorden die verwijzen naar God en Jezus
weer hoofdletters worden gebruikt.
De NBV21 is daarmee een vertaling die
eerbied uitstraalt.
Bert de Velde Harsenhorst

Voor wie steek jij
een kaars aan?
De maand november is een maand waarin
veel mensen stilstaan bij mensen die
overleden zijn. In de katholieke kerk zijn de
eerste dagen van november daar dé dagen
voor, Allerheiligen en Allerzielen. Vooral
de tweede ‘feest’dag, op 2 november, is
een dag waar ieder zijn of haar geliefden
kan herdenken.
Een paar jaar terug bracht de KRO Allerzielen
onder de aandacht van heel Nederland,
door het televisieprogramma “Voor wie
steek jij een kaarsje op?”
Protestants herdenken
In de protestantse kerken is het vieren
van Allerzielen verloren geraakt, omdat de
hervormers de godsdienst van alle extra’s
wilden ontdoen. Om God te ontmoeten was
niets nodig: geen priester, geen rituelen,
geen kaarsen.
In de loop van de tijd begonnen de
protestanten toch te verlangen naar een dag
om hun geliefden te noemen. Aanvankelijk
kozen ze daarvoor oudjaar. In veel kerken
werden en worden in de dienst op 31
december de namen genoemd. Vaak wordt
dan Psalm 90 gelezen of gezongen. Uw
oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan
door een wenk de mens zijn broosheid
leren. Uw wenk alleen, al schijnt ons niets
te deren, verbrijzelt ons, doet ons tot aarde
keren. Want in Uw oog zijn duizend jaren,

Heer, een enkele dag, een nachtwaak en
niets meer.
In de Lutherse kerk was er eenzelfde
behoefte. Daar bedacht een Pruisische
koning in 1816 een zondag om de doden
te herdenken. Hij koos daarvoor de zondag
voor Advent. Op die zondag wordt het
kerkelijk jaar afgesloten. Op eerste Advent
begint het verhaal over de komst van
Jezus en op de laatste zondag eindigt dat
verhaal, met Jezus’ terugkeer op aarde en
Gods eeuwigheid. Deze zondag kreeg daarom
de naam ‘eeuwigheidszondag’. Al snel
raakte deze zondag als gedachteniszondag
geliefd. Het is mooi om onze geliefden
juist in het licht van de eeuwigheid bij
naam te noemen. Zo doen we dat ook in
Leusden. Dit jaar zullen in de diensten van
zondag 21 november de namen van de
overledenen genoemd worden.

Een kaars aansteken kan een
mooie manier zijn om samen
aan iemand te denken.
Toch weer kaarsen
Vorig jaar konden we door corona niet bij
elkaar komen. Daarom hebben we na de
diensten de kerken opengesteld voor
iedereen die dat wilde, om binnen te lopen
en een kaars te branden. Dat bleek voor

veel mensen een mooi moment te zijn.
Daarom doen we dat dit jaar weer, op
zondag 21 november van 15.00 tot 17.00 uur
in de Marcuskerk. Er zal instrumentale
muziek zijn en er is koffie voor wie dat wil.
In de kerk is het stil, maar er is ook de
mogelijkheid voor een gesprek.
Dit jaar willen we ook breder inzetten. Niet
alleen voor onze eigen gemeenteleden,
maar ook voor andere Leusdenaren een
plek zijn waar je een kaars kunt branden
en stil kunt staan bij mensen die gestorven
zijn. Daarom sluiten we opnieuw aan bij de
oude traditie van Allerzielen en openen op
2 november de deuren van de Dorpskerk.
In de kerk zullen kaarsen branden en ook
daar is instrumentale muziek.
Welkom voor jong en oud
Iedereen kan binnen lopen. Ouderen, maar
ook jongeren, mensen die dit jaar iemand
verloren, of die denken aan iemand die al
langer geleden gestorven is. Ook kinderen
zijn welkom. Een kaars aansteken kan een
mooie manier zijn om samen aan iemand
te denken.
Dinsdag 2 november, 19.00 - 21.00 uur
in de Dorpskerk
Zondag 21 november, 15.00 - 17.00 uur
in de Marcuskerk
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Van visser
tot herder
Nou, als er iemand niet in aanmerking
komt voor een verantwoordelijke functie,
dan Petrus. Het woord impulsiviteit moet
zo ongeveer door hem zijn uitgevonden. Zo
hoeft hij geen seconde na te denken, als
Jezus hem bij het Meer van Galilea van zijn
boot wegroept om Hem samen met zijn
broer Andreas en de zonen van Zebedeüs
te volgen teneinde vissers van mensen
te worden. Hij laat de boel de boel en
wordt een religieuze groupie. Maar wel een
met ups en downs. Neem die keer dat hij
spontaan over het water op Jezus afloopt.
Eerst wanneer hij voelt hoe sterk de wind
is, verlaat zijn geloof hem, zinkt de moed
hem in de schoenen en hijzelf onder de
golven. Als een figuurtje in een tekenfilm,
dat almaar doorloopt en dan pas valt als
het eindelijk doorkrijgt dat het geen grond
meer onder de rennende voeten heeft.
En wat te denken van zijn brutaliteit om
Jezus te berispen als die tot zijn discipelen
van zijn aanstaande lijden, dood en
herrijzenis spreekt. Waarop Petrus het
vervolgens snoeiharde “Ga weg, Satan,
terug!” toegebeten krijgt. Het zal je maar
gezegd worden. Dan haak je toch meteen
af. Zo niet Petrus. Maar dat is dan ook een
man van uitersten. Die het af en toe aardig
bont maakt, maar op de vraag van Jezus:
“Wie zegt u dat Ik ben?” zonder aarzeling
zegt: “U bent de Christus, de Zoon van de
levende God.”
Die tijdens het laatste avondmaal de
voetwassing door Jezus weigert. En dan,
als hij eenmaal doorkrijgt wat er op het
spel staat, doordraaft en van top tot teen
door de Heer gewassen wil worden. De
slaapkop die in de hof van Getsemane
indommelt terwijl Jezus hem gevraagd had
met Hem te waken, maar ook de heethoofd
die bij diens arrestatie ter verdediging toch
maar mooi het oor afhakt van de slaaf van
de hogepriester. Het ene moment wil hij
voor Jezus strijden, het andere moment
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verloochent hij Hem. En altijd maar handelen
in opwellingen.
Al met al een kleurrijke figuur, die Petrus.
Er valt beslist veel meer over hem te
vertellen – in de evangeliën komt hij van
alle discipelen dan ook het meest aan
bod – maar we moeten het kort houden.
Vraag overigens de gemiddelde kerkganger
met wie van Jezus’ volgelingen hij zich het
meest vereenzelvigt, en het antwoord luidt
verrassend vaak Petrus. Niets menselijks
was hem immers vreemd, en daarin
herkennen wij onszelf en vinden wij troost.
Namelijk deze, dat, evenals met Petrus,
onze imperfectie ons door God niet
aangerekend wordt.
Dat uitgerekend deze wispelturige man,
oorspronkelijk Simon geheten, van Jezus

de naam Kefas krijgt – Aramees voor
Petrus, wat Rots betekent – toont aan dat
God weet wie wij ten diepste zijn. Daarom
kan ook Petrus wel een potje breken en
draagt Christus hem zelfs zijn verloochening
niet na. En laten we trouwens eerlijk wezen:
Petrus bleef tenminste nog ter plekke,
de andere leerlingen waren alle kanten
op gevlucht. Wanneer Jezus hem na zijn
opstanding aan het meer van Tiberias tot
driemaal toe op de man af vraagt of hij
van Hem houdt en Petrus daar alle keren
bevestigend op antwoordt, krijgt hij de
monumentale opdracht: “Weid mijn schapen.”
En dan eindelijk, als de Heer ten hemel
gevaren is, staat de ware Petrus op en
neemt de leiding over de jonge kerkgemeenschap. De visser is herder geworden.
Wiebren J. Tabak

Van de kerkenraad
Nieuwe gezichten
In september en oktober zijn er 5 nieuwe ambtsdragers bevestigd.
We stellen ze graag aan u voor, zodat u ook een gezicht bij de
naam heeft:
Allereerst Renze Krol: hij heeft al
eerder in het College van Kerkrentmeesters gezeten, maar nu
neemt hij de taak van ouderling/
voorzitter CvK op zich en wordt ook
vicevoorzitter van de Kerkenraad.

Marco van Oosterom:
jeugdouderling

Jeanette Stekelenburg: zij is een
goede bekende voor de Marcuskerkgangers. Ze is al secretaris bij
de Raad van Kerken Leusden en
wordt nu diaken.

Ineke van de Berkt: jeugddiaken
Marco en Ineke waren al actief in
het jeugdwerk (de laatste jaren
vooral bij Jong & Kerk) en gaan
nu samen hun schouders zetten
onder het geheel.

Simone van Kuijzen: zij wordt ook
diaken. U kunt in het vorige kerkblad een interview met haar lezen.

De kerk en uw privacy
In de krant leest u regelmatig iets over de AVG, dit is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Ook voor de Protestantse
gemeente Leusden zijn privacy en een veilige online omgeving
van groot belang. Op 29 september heeft de kerkenraad twee
documenten vastgesteld, namelijk de privacyverklaring PGL en het
privacy protocol kerkdiensten.
De privacyverklaring geeft informatie over het gebruik van persoonsgegevens en inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. U kunt in deze verklaring precies lezen

Wij zijn als kerkenraad ontzettend dankbaar en blij met deze frisse
nieuwe inbreng!

welke persoonsgegevens worden verwerkt.
Al geruime tijd worden kerkdiensten van de PgL uitgezonden via
Youtube. Ook daar trachten wij zorgvuldig om te gaan met de privacy
van de bezoekers van de kerkdiensten. Dit gebeurt bijvoorbeeld
door duidelijk te communiceren dat de kerkdiensten opgenomen
worden. Wie niet in beeld wil komen, kan dan achter in de kerk
plaatsnemen.
Beide documenten kunt u vinden onderaan de website van de PgL
onder de kop “privacy”.
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Groene gezichten
In deze rubriek brengt de Groene Kerk gemeenteleden in beeld die op een of
andere manier ‘groen’ leven. Want liefde is persoonlijk, ook de liefde voor de natuur.
Deze maand knotwilgen-redder Theo Maat.

‘Theo gaat de
boom in’
Theo Maat (71) gaat de komende maanden weer bijna elke zaterdag
de boom in. Hij is vrijwilliger bij de Knotgroep Leusden. ‘Deze
groep is onderdeel van het Utrechts Landschap,’ vertelt hij. ‘Veel
dorpen en steden hebben hun eigen knotgroep. Als je ’s winters
door Achterveld fietst, hoor je overal de motorzagen.’

klimmen. Dit is de plek waar vogels graag een nestje maken. De
takken zaag je af tot iets boven de knot. Dat kun je pas doen als
de sapstromen in de boom stopgezet zijn, vanaf eind oktober,
begin november tot eind maart. Eind maart komen de sapstromen
weer op gang en gaan vogels weer nestelen in de wilgen.’

Knotwilgen zijn wilgen die op een hoogte van 2,5 tot 3 meter
zijn afgezaagd. Uit de knot groeien nieuwe takken. Die moeten
geregeld gesnoeid of geknot worden. ‘Als je een knotwilg niet om
de twee of drie jaar knot, wordt de boom topzwaar; dan holt hij uit,
raakt vermolmd en zakt uiteindelijk in elkaar,’ legt Theo uit. ‘Midden
in de knot zit een soort stoeltje, je kunt er met een laddertje in

Zorg voor de schepping
Veel boeren hebben geen tijd om zelf de knotwilgen te knotten.
De Knotgroep Leusden vraagt landeigenaren toestemming om de
bomen te onderhouden. De groep bestaat uit zo’n vijfentwintig
vrijwilligers. Theo kwam er in 2015 bij, vlak voor hij met zijn gezin
binnen Leusden verhuisde naar de wijk Valleipark. ‘Toen hier
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gebouwd werd, zag ik bij een poeletje dichtbij het Valleikanaal een
groepje mannen wilgen knotten. Daar stond ook een buurman uit
onze vorige buurt bij. Ik vroeg aan hem: bij wie moet ik me opgeven
als ik wil meedoen? HIj bleek zelf de grote coördinator.’ In het
najaar van 2015 knotte Theo ‘in een vliegende sneeuwstorm’ zijn
eerste boom, ergens langs het Valleikanaal. ‘Ik weet nog precies
waar hij staat.’
Theo geniet ervan om een hele ochtend buiten in de natuur aan
het werk te zijn met een club enthousiastelingen. Hij vindt het ook
mooi om bij te dragen aan het behoud van de knotwilgen in het
landschap. Daarnaast vindt hij het belangrijk om voor de schepping
te zorgen, waarbij hij benadrukt ook geen ‘heilige’ te zijn. ‘Je bent
net langs mijn auto gelopen. Nou, die gebruik ik soms wat veel.
Wij proberen wel ons steentje bij te dragen waar het om duurzaamheid gaat. Als kerken mogen we wat mij betreft wel wat meer aan
de ‘groene’ weg timmeren, en voorop lopen of aanjager zijn als het
gaat om behoud van de schepping.’
Zagen en EHBO
Bomen knotten moet je wel eerst even leren, vertelt Theo. ‘Je
zaagt met een handzaag aan de ene kant van de tak eerst een
driehoekje eruit. Dan zaag je er vanaf de andere kant naartoe.
Zo reguleer je hoe de tak naar beneden valt.’ Hij volgde twee
jaar geleden ook een EHBO-cursus. ‘We liepen wel met een
EHBO-trommel rond, maar geen van de vrijwilligers bleek recent
een EHBO-cursus te hebben gevolgd.’ Hij heeft zijn kennis al eens
moeten gebruiken. Een vrijwilliger die een tak op de verkeerde
manier zaagde, werd door de tak uit de boom gezwiept en raakte
zo gewond, dat hij geopereerd moest worden.
De meeste vrijwilligers zijn in de leeftijd van midden vijftig tot in de
tachtig. Voor wie de boom niet meer in durft, is er op de grond genoeg
te doen. ‘Er zijn takken van zes, zeven meter lengte bij. Die zagen
we op de grond in stukken van anderhalve meter zodat je paaltjes
hebt. Andere vrijwilligers verslepen de grotere takken, harken de
dunne sprieten bij elkaar en kruien ze weg.’ Dan zijn er nog mensen
die met een motorzaag de laatste, lastige takken verwijderen.
‘Twee vrijwilligers hebben daar een cursus voor gevolgd.’
Wilgen eten
De dunnere takken worden gebruikt om schuttingen van te maken.
Andere takken worden gebruikt als stek. ‘Als je van de onderste
20 centimeter de bast eraf haalt en de tak in een gat in de grond
steekt, groeit er een nieuwe wilg uit,’ zegt Theo. Een deel van
de wilgentenen gaat naar de Dierenvallei, de kinderboerderij in
Alandsbeek. ‘De schapen en geiten eten ze. We leveren ook aan
de dierentuin in Amersfoort. Olifanten en nog andere dieren vinden
wilgentenen ook lekker.’ Vroeger knabbelden mensen ook wel aan
wilgentakken, weet Theo. ‘De werkzame stof in aspirine komt uit
wilgenbast. Daar komt de uitdrukking ‘op een houtje bijten’ vandaan.
Als je pijn had, ging je op een wilgentakje bijten.’

Dominees aan kerkleiding:
Voer de strijd tegen klimaatverandering op!
Ruim 180 predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk
verzorgers en medewerkers van theologische
universiteiten hebben op 4 oktober 2021 de synode
van de PKN in een open brief verzocht om zich kritischer
en dringender uit te spreken over de klimaat- en
ecologische crisis.
De ondertekenaars roepen het moderamen, de synode
en scriba René de Reuver op om:
• de inspanningen om de Dienstenorganisatie klimaatneutraal te maken te versnellen en intensiveren
• een profetische stem te laten horen richting de
Nederlandse overheid, gericht op het beperken van
de opwarming van de aarde tot 1,5ºC.
De briefschrijvers wijzen op het gevaar dat kerken zich
in hun reactie op de klimaatcrisis te veel laten leiden
door de christelijke hoop dat er ooit een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde zullen komen. Daarmee “voeden
we onbedoeld de gedachte die pleitbezorgers van ons
huidige economische systeem ons maar al te graag doen
geloven, namelijk dat we mogen doorleven en consumeren
zoals we dat nu doen. Wat van ons gevraagd wordt is
rouw en bekering. Ons vertrouwen op Gods toekomst
mag ons de kracht geven om te geloven dat andere
wegen mogelijk zijn.”
Onze verantwoordelijkheid moet volgens de theologen
ook heel praktisch vorm krijgen: ze roepen de PKN op
om ervoor te zorgen dat alle 1500 PKN-kerken in het
land en het PKN-hoofdkantoor zo snel mogelijk klimaatneutraal worden.
René de Reuver heeft deze maand opgeroepen om in
de kerk na te denken over het klimaatprobleem. Hij
schrijft: “Het klimaat verandert en het wordt steeds
meer duidelijk dat wij mensen dit veroorzaken.
De natuur en het klimaat betalen de tol van ons gedrag.
(…) Het idee dat wij het klimaatprobleem wel even
zullen aanpakken is te simpel. Alsof wij zelf geen deel
uitmaken van het probleem. Alsof de schepping ons
bezit is. Wij zelf zijn evenzeer in het geding als de natuur
en het klimaat! (…) In de kerk denken we na over wat
het betekent om toekomstgericht te zijn. Tot welke
keuzes dwingt dit ons? We hebben elkaar nodig om een
antwoord te vinden op deze indringende vragen.”
groenekerk@pgleusden.nl

Tekst: Petra Noordhuis
Foto’s: Ko Groen
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Jeugd van Vroeger
Senioren rond de Dorpskerk
Na 3 zeer geslaagde koffiemorgens deze zomer nodigen
wij u van harte uit voor onze eerste reguliere middag op
woensdag 3 november in ons Trefpunt.
Vanaf 14.00 uur is er inloop met koffie, thee en lekkers.
Om 14.30 uur gaan we een paar rondjes Bingo spelen,
met vele leuke prijsjes!
Na de pauze gaan we veel zingen uit de bundel van Johannes
de Heer. We doen dit via verzoeken van u kant, want een
bundel is beschikbaar. Voor de algehele leiding van de samenzang hebben we niemand minder dan Astrid Sparreboom
en Teun van Dalen. We hopen dat ze ons ook nog willen
verwennen met mooie muziek.
Voor vervoer kunt u bellen met Betsy van der Hoeven
(494 01 81) of Gerrie Slotboom (494 73 30).
Kleed u zich wel warm aan, want we moeten in de zaal
ventileren i.v.m. corona.
Wij hopen weer op een volle zaal net als afgelopen zomer.
Aart van Ruler (889 03 05)

Ontmoetingsmiddagen
Marcuskerk
Op dinsdag 12 oktober 2021 zijn wij weer begonnen om
een Ontmoetingsmiddag te houden in de Marcuskerk. Het
was een erg gezellige en succesvolle muzikale middag met
veel leuke oude liedjes, die iedereen mee kon zingen. Wel
50 bezoekers genoten van het trio “De Juf, De Bakker en
De Dominee”. Zij gaven een fantastische voorstelling met
voordracht, zang en muziek.
Wij hebben dit jaar nog de volgende twee Ontmoetingsmiddagen:
9 november:
Presentatie van wijkagent de heer
Ben Hagen uit Leusden, Politie Midden
Nederland, Basisteam ZBLW. “Wat
betekent een wijkagent voor u?”
Meditatie: Ds. Piet Gilhuis
14 december:

Kerstviering met Ds. Anette Sprotte en
het Vocaal Ensemble Céleste o.l.v. Jan
Schuring. Na afloop zullen wij weer een
gezellige Kerstmaaltijd houden.

De middagen zijn van 14.30 uur tot 18.00 uur.
U bent allen van harte welkom!
Namens het team,
Renske Burgers, Annemorien Kok, Corrie Kruithof, Gerrit
Roseboom, Diana Saaltink en Iemeke Ketel (tel. 434 35 00)
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Jaarprogramma Marcuskerk 2022
11 januari
Dhr. Bert de Velde Harsenhorst, Leusden
Meditatie en “Het ontstaan van de
kerken in Amersfoort/Leusden”
Jaarverslag 2020 en 2021.
8 februari
Mw. José Huurdeman, Leusden “Hamersveldse Vrouwen”
8 maart
Dhr. Abe Maaijen, Stolwijk - “Kanotocht
op de Zambesi rivier”
12 april
Stille Week viering
10 mei
(In aanvraag)
14 juni
Busreis
12 juli
Dr. Yvonne Reimerink, specialist
ouderengeneeskunde, Amersfoort
“Wat is passende zorg in welke
levensfase?”
Mountainbike-tocht zomer 2019 door
Afrika t.b.v. AMREF Flying Doctors”
9 augustus
Ds. Marieke Meiring-Snijder “Luchthavenpastoraat op Schiphol”
13 september
Muziekmiddag
11 oktober
Mw. Kathleen Ferrier en Ds. Tjeerd de
Boer
8 november
Mw. Timothy Bottema - “Kerststallen”
13 december
Kerstviering

Senioren-sportclub zoekt
NIEUWE LEDEN
Elke donderdagmorgen komt een groep senioren (goeddeels
van onze gemeente) bij elkaar om onder de bezielende leiding
van Ans van Hamersveld te sporten. We badmintonnen of
we volleyballen. Vooraf doen we oefeningen om goed te kunnen
sporten en we sluiten af met een prettige ‘cooling-down’.
Maar door natuurlijk (en ander) verloop is het aantal deelnemers aan het krimpen. Wie komt onze groep versterken?
We zijn bezig van 9.00 tot 10.30 uur. Kosten w 5 per keer.
Nadere informatie: Theo Maat (06 - 20 95 18 70) of Dick
Kroon (06 - 48 42 22 46).

Allerlei
Lezing: Rouw is de achterkant
van de liefde
Natuurfoto’s op de website
Wie kort geleden de website van de PgL heeft geraadpleegd,
was het misschien al opgevallen: de roulerende foto’s
bovenin, van predikanten en gemeenteleden tijdens een
kerkdienst, zijn verdwenen. Ze zijn vervangen door foto’s
van het exterieur van onze kerken, afgewisseld met fraaie
natuurfoto’s.
Dat is gebeurd om twee redenen: de foto’s waren niet erg
actueel meer (ds. Maria Berends stond er bijvoorbeeld nog
op) en de regels van de AVG dwingen tegenwoordig tot grote
voorzichtigheid in het afbeelden van mensen. Vandaar
de keuze voor foto’s zonder mensen. Fotograaf Ko Groen
stelde de mooiste foto’s uit zijn collectie ter beschikking,
en zorgde ervoor dat ze elke drie maanden kunnen worden
aangepast aan het jaargetijde.
Elders op de website staan hier en daar ook nog verouderde
foto’s. Die zullen gaandeweg worden vervangen door
actuelere, maar foto’s maken van kerkelijke activiteiten viel
niet mee toen alles door corona stil kwam te liggen.

Als jij of iemand in je omgeving met verlies en verdriet te
maken krijgt, is het moeilijk om een weg te vinden in een
wirwar van gevoelens. Verschillende emoties beïnvloeden
je leven en kunnen je uit balans brengen. Rouw is een
normale reactie op verlies, waarmee we een plek creëren
om afscheid te kunnen nemen en met ons verlies leren
omgaan. Rouwen vindt plaats in gedachten, gevoelens, in
je lijf, in je waarneming van de wereld, op identiteitsniveau
en ook op geloofsniveau, waarbij elk verdriet uniek is.
Deze avond verkennen we het rouwlandschap: rouwtaken,
normale- en gecompliceerde rouw, stapeltjesverdriet,
de slingerbeweging van het leven, verschillen in rouw bij
mannen en vrouwen, de invloed van de hechtingsstijl op
rouwen, de do's en dont's in ons omgaan met verdriet,
en rouwen vanuit religieus perspectief.
De inleiding zal zich voornamelijk richten op het verlies
door de dood, maar het bevat ook inzichten en handvatten
die herkenbaar en toepasbaar zijn bij andere vormen
verlies, zoals bij een scheiding, verlies van gezondheid,
werk en ideaal.
Dinsdag 30 november, 19.30 uur in de St. Jozefkerk
in Leusden.

Advent ontmoeting voor ouders

Foto: Shutterstock

Stamppot
De wintertijd is weer begonnen. Juist als het koud en donker
is, is het goed elkaar op te zoeken en samen te eten.
Daarom organiseren we deze herfst/winter stamppotten
maaltijden. Op woensdag 3 november en 1 december
staan om 17.30 uur de stamppotten klaar in de Dorpskerk.
Een feestelijke menukaart met gedachten en vragen helpt
om de ontmoeting meer diepgang te geven. Aan kinderen
wordt ook gedacht.
Eén avond in de maand niet zelf koken, maar lekker aanschuiven in de gemeente, waar oud en jong samen eten.
Hartelijk welkom!
Geef u voor de maaltijd van 3 november uiterlijk zondag 31
oktober op en voor de maaltijd van 1 december uiterlijk 28
november. Dat kan bij ds. Rob (dsdoesburg@kpnmail.nl).

Op zondag 28 november is het eerste Advent. Dan begint
in de kerk de tijd voor Kerst en steken we de eerste
kaars aan. Op die zondag willen we in de Dorpskerk een
ontmoeting organiseren voor ouders in onze gemeente.
In verschillende workshops willen we elkaar ontmoeten,
en we gaan aan de slag rond het thema Advent. Hoe
vier je dat thuis met je kinderen? Aansluitend is er een
gezamenlijke lunch. Voor de kinderen is er natuurlijk ook
een programma. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de
tijden en hoe je je kunt opgeven.
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Onze gemeente
Gebouwen

Gemeentediaconaat

Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40
Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15
Coördinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen:
beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/vrij tussen 09.00 12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet
(zie onder)
Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,
jennymeijlink@online.nl
Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com
Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,
j.van.geet@kpnmail.nl
Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14,
dianasaaltink@hotmail.com

Predikanten
ds. Rob Doesburg
Breezand 16, 1274 TD Huizen,
 (06) 22 04 74 86, dsdoesburg@kpnmail.nl
Secties: Leusden-Zuid (m.u.v. Tabaksteeg), buitengebied
Leusden-Zuid, Alandsbeek, Akkerhoeve, Noordwijck,
Langenbeek, Claverenblad Wildenburg
ds. Anette Sprotte
Kleefkruid 1, 3824 NT Amersfoort,
 (033) 463 76 96 of (06) 22 31 48 90, sprotteanette@gmail.com
Op vrijdag vrij.
Secties: Groenhouten, Hamershof, Bosveld, Zwanenburg,
Munnikhove, Hamersveld/Rossenberg, ‘t Hamersveld,
De Biezenkamp, Rozenboom/Rozendaal, buitengebied
Leusden Centrum.
mw. Neeltje Rietveld de Jong
Van Oudijckerf 8, 3813 CX Amersfoort
 (06) 20 93 61 21, neeltjerietveld@pgleusden.nl

Organisatie
Kerkenraad
Scriba: mw. L. Meiring,  (033) 495 10 01
scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.
College van Kerkrentmeesters
Secretaris: dhr. Frans van der Have,  (033) 887 71 44
secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.
Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op
NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.
Diaconie
Voorzitter: dhr. Wim Kurk,  (033) 494 51 52,
wimkurk@pgleusden.nl Giften zijn welkom op
NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.
Vertrouwenspersonen
Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en
Rob de Peuter,  (06) 51 23 36 28, robdepeuter@outlook.com

Taakgroep pastoraat
Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com
Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl
en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl
Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com
Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com
en Björn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl

16

Archief
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan
naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen.

Kerkelijk bureau
Bij de medewerkers van het kerkelijk bureau kunt u terecht
voor informatie over o.a. leden- en financiële administratie,
kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk bureau is
gevestigd in de Marcuskerk. Telefonisch bereikbaar op maandag
van 10.00 - 12.00 uur en van 19.30 - 20.30 uur en op woensdag
en donderdag van 10.00 - 12.00 uur via  (06) 15 54 54 32. Op
dinsdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur via  (06) 15 36 53 50.
De bezoekuren in de Marcuskerk zijn op maandag van 19.30 20.30 uur en op donderdag van 10.00 - 12.00 uur. Op dinsdag
kunt u terecht in de Dorpskerk van 10.00 - 12.00 uur.
Mailen kan natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten
naar Evert Jan van de Lagemaat (kerkbur.fin@pgleusden.nl), voor
overige zaken naar Diana Saaltink (kerkbur.adm@pgleusden.nl).
Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op
NL38 INGB 0002 8684 99 onder vermelding van Kerkelijke
bijdragen PgL.
Kerkwinkel
In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in
Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten:
w 0,70 (groen), w 1,10 (violet) en w 2,50 (geel). De munten
gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is efficiënter
en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op
de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop
Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.
Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan
door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v.
Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres.
Giften
We ontvingen weer verscheidene giften.
Op 30 juli via Elise van Vugt w 20 voor de bloemendienst; op
16 augustus via Betsy van der Hoeven w 20 voor de kerk; op
7 oktober ook via Betsy van der Hoeven w 40 voor de kerk en
via Annie Renkema w 20 voor de bloemendienst.
Op de rekening van de Diaconie zijn tussen 21 augustus en
30 september de volgende bedragen binnengekomen: voor de
Vrienden van het Meander w 35; voor Kerk in Actie Pakistan

w 247,30 (incl. de collecte); voor Kerk in Actie Haïti w 3.374;
voor Kerk in Actie Bouw de kerk in Syrië op w 1.380,95.
Alle gevers hartelijk dank.

Bedankt
Beste gemeenteleden, op 3 augustus ben ik gevallen. Het zag
er niet goed uit. Gelukkig was de ambulance snel aanwezig met
super vakkundige mensen. Alle lof hiervoor. In het ziekenhuis
bleek het zeer ernstig te zijn, met onder andere een bloeding

in de hersenen. De artsen zeiden dat genezing lang zal duren
met mogelijk restverschijnselen. Na ontslag uit het ziekenhuis
heb ik weer ondervonden hoe belangrijk het is dat er mensen
om je heen zijn, die voor je bidden en aan je denken. Met
prachtige kaarten met dierbare teksten. En de bloemen die ik
uit de dienst op 22 augustus mocht ontvangen. Heel veel dank
hiervoor, mede namens mijn vrouw Betsy en de kinderen. Op dit
moment kunnen we zeggen, dat er een stap vooruit is gezet.
Hartelijke groet,
Bert van den Hoek

In verband met de privacyregels volgens de
Algemene Verordening Gegegevensbeschereming
(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het
Leusder Kerkblad via de website na te lezen.

In Memoriam
Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, Uw
herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

In de afgelopen maanden hebben we een aantal gemeenteleden moeten loslaten.
Zij zijn in de handen van God.

4 sept. 2021: dhr. H. Daams (Hans)
6 okt. 2021: mw. L. van Meggelen - Veerman (Leni)
11 okt. 2021: mw. C. Heijting - de Graaf (Carla)

Psalm 23c: 4
Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam te lezen.
www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.
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Bij de kerkdiensten
Sint Maarten

Kerken weer open

Vorig jaar kon de viering
met paard, muziek en
lampionnen helaas niet
doorgaan. Natuurlijk
is het feest toen wel
in kleine kring gevierd,
maar dat is toch anders.
Daarom zijn we heel
blij dat we dit jaar weer
echt uit kunnen pakken.
Op zaterdag 6 november beginnen we om 18.30 uur in de
Sint Jozefkerk met een eenvoudige kinderviering waarin het
verhaal van Sint Maarten door kinderen wordt nagespeeld
en naverteld. In de viering van ongeveer 30 minuten
worden alle bekende Sint Maarten liedjes gezongen.
Deze viering wordt geleid door Antoinette Bottenberg van
de katholieke parochie samen met Neeltje Rietveld.
Na de viering is er een feestelijke lampionnenoptocht naar
de Marcuskerk. Sint Maarten op zijn paard gaat voorop
en de kinderen lopen er met hun eigen meegebrachte
lampionnen in een stoet van lichtjes achteraan, terwijl de
muziek speelt. Bij de Marcuskerk is er koffie of thee of
limonade voor iedereen.

Na de laatste persconferentie eind september, op het
moment dat veel corona maatregelen werden opgeheven,
heeft de kerkenraad besloten ook in de kerk weer een stap
verder te gaan.

Het bekende feest vieren we in Leusden al jaren met de
katholieken mee. Een mooie oecumenische samenwerking
waarin licht en vrolijkheid de boventoon voeren. Voor ons
protestanten is het allang niet meer vreemd om het feest
van een heilige te vieren. In ons liedboek staat zelfs een
lied over Sint Maarten.
Sint Maarten is bekend geworden omdat hij zijn mantel
deelt. Ook wij gaan delen. In de Marcuskerk en de
Jozefkerk staan kratten klaar voor de voedselbank. Er
is vooral behoefte aan jam, rijst, conserven, chocomel
en pastasaus.

Eeuwigheidszondag
Op zondag 21 november noemen we in de dienst in beide
kerken de namen van gemeenteleden die gestorven zijn.
Familieleden en nabestaanden worden hier speciaal voor
uitgenodigd. In de middag is de Marcuskerk open voor een
ieder die binnen wil lopen om een kaars te branden en stil
te zijn. Zie ook p.9.
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Een belangrijke verandering is dat u niet meer hoeft aan
te melden om naar de kerk te komen. Er is in beide kerken
genoeg ruimte om ieder die wil te ontvangen. Alle rijen
kunnen daarbij gebruikt worden, maar tussen verschillende
huishoudens blijft een stoel leeg.
Belangrijk is ook dat er ruimte blijft voor kerkgangers die
graag de 1,5 meter willen blijven houden. Voor hen zijn
aparte vakken vrijgehouden.
De plaatsaanwijzers blijven voorlopig nog wel nodig om
het geheel in goede banen te leiden. Het voelt misschien
onnodig, nu iedereen weer welkom is, maar het aanwijzen
van plaatsen zorgt ervoor dat iedereen op een veilige
manier en zonder zorgen naar de kerk kan komen.
De kerktaxi rijdt ook weer. We gebruiken de voorwaarden
die ook voor het openbaar vervoer gelden: chauffeur voorin,
passagiers achterin en allen voorzien van mondkapje.
Zodra er een versoepeling voor het openbaar vervoer komt,
zal die ook voor de kerktaxi gelden.

Kerkdiensten

27 oktober tot 15 december

Zondag 31 oktober - Hervormingsdag
Dorpskerk
10.00 uur
Marcuskerk
10.00 uur

ds. A. Sprotte, dienst waarin gedoopt wordt
ds. R.P. Doesburg

Zondag 7 november
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. R.P. Doesburg
ds. R. Rosmolen

Zondag 14 november
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. E. Overeem
ds. D.R. Duin

Zondag 21 november - Eeuwigheidszondag (zie p.9)
Dorpskerk
10.00 uur
ds. R.P. Doesburg
Marcuskerk
10.00 uur
ds. A. Sprotte
Zondag 28 november - Eerste advent
Dorpskerk
10.00 uur
Marcuskerk
10.00 uur

ds. R.P. Doesburg
ds. A. Sprotte

Woensdag 1 december
St. Jozefkerk

oecumenische vesper

19.00 uur

Zondag 5 december - Tweede advent
Dorpskerk
10.00 uur
Marcuskerk
10.00 uur

mw. N.J. Rietveld
ds. A. Sprotte

Woensdag 8 december
St. Jozefkerk

19.00 uur

oecumenische vesper

Zondag 12 december - Derde advent
Dorpskerk
10.00 uur
Marcuskerk
10.00 uur

ds. R.P. Doesburg
ds. A. Gruteke - Vissia

KERK TAXI

Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa
(06) 41 16 14 30. Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.

KOM JE NAAR
DE KINDERNEVENDIENST?

Er is weer kindernevendienst in de Dorpskerk! Alle kinderen vanaf 4 jaar
zijn welkom, ook als je ouders niet in de kerk kunnen zitten. Aan het begin
van de dienst beginnen we gelijk in het Trefpunt, bij de zegen zijn we ook
even in de kerk. Voor meer informatie én om je op te geven mail je naar
kindernevendienst@pgleusden.nl.

Kerk thuis
U kunt de diensten op verschillende manieren mee beleven.
• Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken
te beluisteren.
• Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd.
In het schema te herkennen aan
. U kunt deze vinden op
YouTube (zoek op Protestantse gemeente Leusden). Op de
website is eventueel ook een link te vinden. De dienst blijft
één week te zien.

De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de
liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail
naar zondagsbriefdk@hotmail.com.
Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact
op met Teun den Heyer via d.heyer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.
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Heer,
er valt geen blad van een boom
buiten U om.
U bent aanwezig in alle leven
en in de loop der dingen.
U weet van mijn vreugden,
van mijn beproevingen
en van mijn tranen.
Laat die gedachte
mijn troost zijn.
U raapt op wat is gevallen
en maakt het nieuw.
Toon Hermans

Foto: Ko Groen

